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Mód kiválasztása

Aktuális időt és dátumot kijelző mód

Stopper mód

Az eszközön többféle mód közül választhatunk, melyeket a ‘D’ gomb többszöri megnyomásával ér-
hetünk el. Ezek a következők:
- aktuális időt és dátumot kijelző mód
- stopper mód
- ébresztő beállítási mód
- idő- és dátum beállítási mód

Ebben a módban láthatjuk a termék LCD kijelzőjén a beállított órát, percet és másodpercet, amely az 
analóg szerkezettől teljesen függetlenül állítható be, így duális időmódot tesz lehetővé. A ’B’ gomb 
nyomva tartásával a beállított dátumot is megtekinthetjük, a hét napjait pedig (az erre képes termé-
keken) bármely módban nyomon követhetjük a felső kijelzőn.

Ebben a módban századmásodperc pontossággal tudunk részidőt mér-
ni. Az időmérést a ’B’ gombbal indíthatjuk el, és állíthatjuk meg, törlést a 
’C’ gombbal végezhetünk. Amennyiben az időmérést nem állítjuk le, és 
közben a ’D’ gombbal módot váltunk, az időmérés a háttérben folytató-
dik.

A- háttérvilágítás
B- start/stop
C- reset (visszaállítás/újrakezdés)
D- mód
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Ébresztő beállítási mód

Idő- és dátum beállítási mód

Ébresztő jelzés ki- és bekapcsolása

Háttérvilágítás bekapcsolása

Az óramutatók beállítása

Ebben a módban beállíthatjuk, milyen időben szeretnénk, hogy az eszköz hangjelzést adjon ki. Az 
LCD képernyőn egy ’A’, ’P’ vagy ’H’ betűt fogunk látni, attól függően, hogy 12 vagy 24 órás időmódot 
választottunk az idő- és dátum beállítási módban (erről bővebben lejjebb). Villogó számjegyek mu-
tatják, hogy az eszköz beállításra vár. Az éppen villogó értéket a ’B’ gombbal tudjuk növelni (csök-
kentésre nincs mód), és a ’C’ gomb megnyomásával tudunk átugrani a másik érték beállítására. Ha 
kész vagyunk, csupán annyi a teendőnk, hogy a ’D’ gomb megnyomásával elhagyjuk az ébresztő 
beállítási módot.  Az ébresztő jelzés ki- és bekapcsolására az aktuális időt és dátumot kijelző mód-
ban van lehetőség: itt a ’B’ gomb folyamatos nyomva tartása alatt nyomjuk meg a ’C’ gombot. Az 
aktív ébresztő módot kijelzőnkön az ’ALARM’ felirat mögötti sötét háttér jelzi (az erre alkalmas készü-
lékeken). Az ébresztés ideje a digitálisan beállított időhöz igazodik, az analóg időmérési egységtől 
független.

Ebben a módban beállíthatjuk a látni kívánt időt (órát és percet), a dátumot és a hét napját. Hasz-
nálhatunk 12 és 24 órás időmódot is. A villogó másodpercek mutatják, hogy épp ebben a módban 
tartózkodunk. Ekkor nyomjuk meg a ’C’ gombot, hogy átugorjunk az óra és a perc beállítására. A 
villogó számjegyek mutatják, hogy az eszköz beállításra vár. Az éppen villogó értéket a ’B’ gombbal 
tudjuk növelni (csökkentésre nincs mód), és a ’C’ gomb megnyomásával tudunk átugrani a másik 
érték beállítására. Az óra beállításakor egy ’P’ vagy ’A’  betű jelzi, hogy 12 órás módban vagyunk (a 
’P’ a PM, az ’A’ pedig az AM rövidítéseként szolgál), a ’H’ betű pedig 24 órás időmódot jelez. Az óra 
és a perc beállítása után az eszköz átugrik a dátum beállítására (először nap, majd hónap), majd az 
erre képes eszközökön a hét napjának beállítására a felső kijelzőn. Ha kész vagyunk, csupán annyi 
a teendőnk, hogy a ’D’ gomb megnyomásával elhagyjuk az idő- és dátum beállítási módot.  

Az ébresztő jelzés ki- és bekapcsolására az aktuális időt és dátumot kijelző módban van lehetőség: 
itt a ’B’ gomb folyamatos nyomva tartása alatt nyomjuk meg a ’C’ gombot. Az aktív ébresztő módot 
kijelzőnkön az ’ALARM’ felirat mögötti sötét háttér jelzi (az erre alkalmas készülékeken).

A háttérvilágítás bekapcsolásához nyomjuk meg az ’A’ gombot. Az eszköz 3 másodpercen keresztül 
világít folyamatosan, azután automatikusan elsötétül. 

Az óramutatók egy különálló, analóg szerkezet részét képezik, így beállításuk semmiben sem kü-
lönbözik az átlagos analóg órákénál: jobb oldalt egyszerűen húzzuk ki a beállító gombot, tekerjük a 
mutatókat a kívánt időre, majd nyomjuk a gombot vissza.


